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 ► Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av flerbostadshus. 
Syftet är också att säkerställa att den nya bebyggelsen anpassas till områdets kulturvärden, att 
naturvärden bevaras och skyddas samt att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för buller och 
risk säkerställs.

Detaljplanen möjliggör för ca 130 nya bostäder i flerbostadshus. I den östra delen möjliggörs 
högre bebyggelse i form av flerbostadshus i 3,5 - 4,5 våningar och i den västra delen stadsvillor 
i 3 våningar. Centralt i området behålls den befintliga ladan som planeras användas till 
parkeringshus. Nya gator med en anslutning till Årupsvägen och två anslutningar till Hedvägen 
möjliggörs. Gång- och cykelbanor planeras i hela området med anslutning till befintlig gång- och 
cykelbana längs Hedvägen. 

I den södra delen av planområdet skapas ett naturområde där även fördröjning av dagvatten 
regleras. På båda sidor om parkeringshuset finns möjlighet att skapa gröna gemensamma 
bostadsgårdar. Biotopskyddade objekt och särskilt skyddsvärda träd inom planområdet behålls 
och skyddas genom bestämmelser på plankartan. 

Då den befintliga gården har kulturmiljövärden reglerar detaljplanen även att den nya 
bebyggelsens utformning anpassas till dessa värden. 

Planförslaget medför en viss trafikökning jämfört med dagsläget, men ökningen blir inte så stor 
att den bedöms påverka trafiksituationen inom området eller på närliggande gator negativt. 
De skyddsvärda träd som finns i området bevaras och skyddas i planen och hänsyn tas till de 
kulturhistoriska värden som finns i området. Konsekvenserna av planens genomförande bedöms 
därför inte bli betydande. 

Planprocessen genomförs med utökat planförfarande enligt 5 kap 6-7 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) och detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser 
för detaljplan (2014:5). 



SA
M

RÅ
D

5

Diarienr: 
SBN 166-2020

Detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1)
Samrådshandling 5

Diarienr: 
SBN 166-2020

Detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1)
Samrådshandling

Illustrationsplan som redovisar planerad utbyggnad enligt detaljplanen. Planområdet markerad med grön linje. Hela området 
i sin helhet (inklusive etapp 2) finns redovisad i illustrationsplan som finns bilagd detaljplanen. Illustrationsplan framtagen av 
Lloyds Arkitektkontor AB, 2022-10-05.
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 ► Om detaljplan
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, exempelvis 
till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera utformning såsom 
husstorlek, byggnadshöjd och vilket avstånd huset skall ha till fastighetsgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som 
inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen och 
bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna planbeskrivning. 
Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen startar när exempelvis kommunen själv, en byggherre, exploatörer eller 
enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller ändra en detaljplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett 
förslag till detaljplan.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls samråd med bland annat länsstyrelsen, myndigheter, 
föreningar och enskilda som har ett väsentligt intresse avseende aktuell planläggning.
Samrådets syfte är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och 
synpunkter kopplat till aktuellt ärende. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en 
samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget reviderats utifrån samrådet så hålls en granskning. Granskningen innebär 
att kommunen ger möjlighet för bland annat myndigheter och sakägare att lämna synpunkter på 
ett slutgiltigt planförslag. Efter granskningstidens slut sammanställs eventuella synpunkter i ett 
granskningsutlåtande.

Planförfarande
Tidplanen för detaljplanearbetet kan variera kraftigt i längd beroende på händelseutvecklingen i 
ärendet. Bland annat så kan utredningar, samrådsprocess och överklaganden förlänga tidplanen. 

Planprocessen genomförs med utökat planförfarande enligt 5 kap 6-7 § plan- och bygglagen 
(2010:900), se illustration nedan. Planen förväntas kunna antas av Samhällsbyggnadsnämnden 
andra kvartalet 2023.  

SAMRÅD GRANSKNING GRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

UNDERRÄT-
TELSE LAGA KRAFTANTAGANDEKUNGÖRELSE SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE
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 ► Inledning

Handlingar
Samrådshandlingen utgörs av följande:
• denna planbeskrivning
• plankarta med planbestämmelser
• illustrationsplan (etapp 1 och 2), Lloyds Arkitektkontor AB
• grundkarta, redovisas på plankarta
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

Planeringsunderlag:
• Geoteknisk- och miljöteknisk utredning, Tyréns, 2021-05-07
• Trafik- och parkeringsutredning, Tyréns, 2022-06-29
• Naturvärdesinventering, Ekoll AB, 2022-05-30
• Kulturhistorisk värdering, WSP, 2022-06-02
• Riskutredning, Ramböll, 2022-06-23
• Dagvatten- och skyfallsutredning, Tyréns, 2022-09-21
• Vatten- och spillvattenutredning, Tyréns, 2022-09-21
• Bullerutredning, Ramböll, 2022-09-28

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av flerbostadshus. 
Syftet är också att säkerställa att den nya bebyggelsen anpassas till områdets kulturvärden, att 
naturvärden bevaras och skyddas samt att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för buller och 
risk säkerställs.

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan 
(2014:5). 

Plandata

Lägesbestämning och areal
Planområdets läge framgår av översiktskartan på sidan 2. Planområdet omfattar del av 
fastigheten Billeberga 1:1 och små delar av fastigheterna Årup 1:2, Årup 1:5 och Årup 7:4. 
Detaljplanen avgränsas av fastighetsgräns till Årup 7:18 i öster, av Hedvägen i norr, av föreslagen 
ny fastighetsgräns mot befintlig gård i väster samt av Årupsvägen i söder. Planområdets areal är 
ca 2 hektar (20 000 kvadratmeter). 

Markägoförhållanden
Fastigheten Billeberga 1:1 är privatägd, fastigheterna Årup 1:2 och 1:5 ägs av Trafikverket och 
fastigheten Årup 7:4 ägs av Svalövs kommun. 

Betydande miljöpåverkan
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas 
i 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller i 6 kap 11 § miljöbalken. En strategisk miljöbedömning har 
därför inte upprättats.

I undersökningen om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
har kommunen gjort följande summering av de kriterier som undersökts: 
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Planområdet ligger i närheten av Rååbanan (järnväg) och Årupsvägen. Risk kopplat till farligt 
gods på järnvägen och buller har dock utretts och de skyddsåtgärder som krävs för att området 
ska kunna bebyggas med bostäder har reglerats i plankartan. Området är idag inte allmänt 
tillgängligt. I och med planläggningen kommer allmänna platser (natur/park och gata) att 
tillkomma vilket ökar allmänhetens tillgänglighet till området och förutsättningarna för rekreation. 
Bland annat genom genare koppling till Braån söder om planområdet. Inom området finns ett 
antal särskilt skyddsvärda träd samt några övriga träd. I övrigt finns inte mycket vegetation i 
området. De särskilt skyddsvärda träden samt biotopskyddade objekt skyddas i detaljplanen och 
dessutom tillkommer park/natur som ökar vegetationen inom området jämfört med idag. 

Årups gård har kulturmiljövärden som handlar om att det varit ett officersboställe och storjordbruk 
med en särställning bland gårdarna och den senare bebyggelsen i Billeberga. Det är viktigt 
att dessa värden även är läsbara efter exploatering. Ladan planeras bevaras och den nya 
bebyggelsen kommer att förses med utformningsbestämmelser kopplade till de kulturmiljövärden 
som finns i området, varför påverkan på kulturmiljön bedöms bli begränsad. Påverkan på 
landskapsbilden bedöms bli begränsad då det redan idag finns högre bebyggelse inom 
planområdet.

 ► Tidigare ställningstaganden

Tidigare beslut och bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-17 § 96 om positivt planbesked för aktuellt 
område. I planbeskedet omfattades hela fastigheten Billeberga 1:1. Därefter har kommunen 
beslutat att området på grund av dess omfattning och uppskattade antal nya bostäder ska delas 
upp i två detaljplaner, varav detta är den första. Alla utredningar samt illustrationsplan omfattar 
dock hela fastigheten för att få ett helhetsgrepp gällande gestaltning, teknisk försörjning och 
skyddsåtgärder. 

Översiktsplan
I Svalövs kommuns gällande Översiktsplan, ÖP 2040, från 2021 är området utpekat som 
ny/ändrad markanvändning, mångfunktionell bebyggelse. Specifikt för området anges i 
översiktsplanen att det gäller utbyggnad av främst bostäder och att god orienterbarhet och 
tillgänglighet till samhällets målpunkter ska säkerställas. Hänsyn ska tas till fornlämningar och 
buller och risk ska utredas och skyddsåtgärder säkerställas. Vidare ska högvuxen vegetation 
bevaras och dagvatten ska tas omhand lokalt och fördröjas med gröna lösningar. 

Kommunen gör utifrån detta bedömningen att detaljplanen inte strider mot gällande översiktsplan. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning antogs 2018. Riktlinjerna ska vara vägledande vid 
kommunens planering för nybyggnation och utveckling av kommunens befintliga bostadsbestånd. 
Ett av fem fokusområden för kommunens bostadsförsörjning är ”Ett utökat och varierat 
bostadsutbud i hela kommunen med ett särskilt fokus på de större orternas centrala och 
stationsnära lägen”. Det framgår också att kommunens bostadsbestånd domineras av småhus 
med äganderätt samt att befolkningen i kommundelen Billeberga-Tågarp förväntas öka med ca 
21% (500 personer) till år 2030. 

Planförslaget bedöms kunna inrymma ca 130 bostäder, och tillsammans med den detaljplan 
som planeras för resterande del av fastigheten kan det totala antalet bostäder i området komma 
att uppgå till ca 250. Detaljplanerna bedöms dock ha en utbyggnadstakt på ca 10 år, vilket 
innebär att området inte förväntas vara fullt utbyggt förrän tidigast år 2035. Då planområdet ligger 
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stationsnära och möjliggör byggnation av bostadstyper som idag är underrepresenterade, både i 
kommunen i stort och i orten Billeberga, bedöms planförslaget stämma överens med riktlinjerna 
för bostadsförsörjning. 

Detaljplaner
Planområdet är i stort inte planlagt sedan tidigare. I den norra delen, i anslutning till Hedvägen, 
finns dock två gällande detaljplaner som omfattatas av planförslaget i mycket små delar. Förslag 
till byggnadsplan för Billeberga samhälle, fastställd 24 april 1953 (kommunens aktbeteckning 
0376) anger för berört område allmän plats - väg. Förslag till ändring av byggnadsplanen 
för järnvägsövergång (Årup 7:1) i västra delen av Billeberga samhälle, fastställd 9 juli 1975 
(kommunens aktbeteckning 1028) anger för berört område allmän plats - vägmark. 

Berörda delar av gällande planer (som ligger inom fastigheterna Årup 1:2 och 1:5) kommer 
att ersättas av den nya detaljplanen och få användningen GATA, det vill säga motsvarande 
användning som i gällande planer. Se karta nedan som redovisar de delar av gällande planer 
som ersätts. 
 

0376

1028

Delar av gällande planer som ersätts av ny detaljplan

Del av Tra�kverkets fastighet, Årup 1:5, som plnläggs. 

Kartan redovisar de delar av gällande detaljplaner som ersätts av den nya detaljplanen. Blå streckad linje är den nya 
detaljplanens plangräns. Röda streckade linjer är plangränser i gällande planer. 

Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Riksintresse för naturvård
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård Saxån-Braån (N49). Riksintressets 
värdekärnor är framför allt Saxån-Braåns vattenmiljöer. Vattendragen är lek- och uppväxtområden 
för havsöring, dessutom hyser de grönling och sandkrypare. För riksintresset anges bland annat 
att utsläpp av försurande ämnen medför att områdets naturvärde skadas samt att pågående 
markanvändning inte avsevärt får förändras. 



10

Diarienr: 
SBN 166-2020

Detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1)
Samrådshandling10

Detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1)
Samrådshandling

Braån ligger söder om planområdet, med Årupsvägen mellan, och är recipient för dagvatten från 
planområdet. Dagvatten från planområdet kommer att fördröjas och renas lokalt, enligt upprättad 
dagvattenutredning, innan det släpps ut i recipienten. Riksintresset bedöms därmed inte påverkas 
negativt av planförslaget. 

Riksintresse för trafikkommunikation
Norr om planområdet finns Rååbanan som är av riksintresse för trafikkommunikation. Rååbanan 
förbinder Helsingborg med Godsstråket genom Skåne. 

I detaljplanen säkerställs, genom bestämmelser på plankartan, de bullerskyddsåtgärder och 
skyddsåtgärder kopplat till risk som krävs för att området ska kunna bebyggas med bostäder. 
Riksintresset bedöms därmed inte påverkas negativt av planförslaget. Läs mer under rubriken 
Förutsättningar och förändringar - Hälsa och säkerhet - Buller/Farligt gods.

Strandskydd
Enligt miljöbalkens 7 kap 13§ gäller det generella strandskyddet 100 meter från strandlinjen vid 
havet, insjöar och vattendrag. I Skåne har Länsstyrelsen och kommunerna tillsammans reviderat 
länets strandskyddade områden. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

I en detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 § PBL upphäva strandskydd för ett område, om det 
finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses 
med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Söder om planområdet finns Braån samt två dammar som omfattas av strandskydd. 
Strandskyddsområdet för den östra dammen går in i planområdet. Planområdet är dock väl 
avskilt från området närmast strandlinjen genom Årupsvägen. Strandskyddet föreslås därför 
upphävas inom de områden som i planförslaget är kvartersmark, och bestämmelse om det finns 
på plankartan. Det särskilda skäl för upphävande som åberopas är att området genom en väg, 
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 

Nya trummor och diken för ledning av dagvatten från planområdet till dammar eller Braån 
behöver placeras utanför planområdet och inom det strandskyddade området, vilket kommer 
kräva dispens från strandskyddet. 
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Kartan visar de biotopskyddade objekt som identifierats inom hela fastigheten Billeberga 1:1. Aktuellt planområde markerat med 
streckad röd linje. Bildkälla: Naturvärdesinventering på fastigheten Billeberga 1:1, Svalövs kommun, Ekoll AB, 2022-05-30

Förordnanden

Biotopskyddsområde
Inom planområdet finns två alléer som omfattas av generellt biotopskydd. Den ena allén finns 
längs Hedvägen i den norra delen av planområdet och består av 5 pilar. Den andra allén ligger 
delvis inom den sydvästra delen av planområdet, längs Årupsvägen. Allén fortsätter västerut 
utanför planområdet. Se karta på nästa sida som visar biotopskyddade objekt inom och i direkt 
anslutning till planområdet. Inga ingrepp i de biotopskyddade alléerna planeras och träden 
skyddas genom bestämmelser på plankartan om att träden inte får fällas och utökad marklovplikt 
för trädfällning. 

Övriga kommunala dokument

Energistrategi för Svalövs kommun 
Svalövs kommun har en energistrategi som antogs i kommunfullmäktige år 2009. I strategin finns 
mål och förslag på åtgärder som syftar till att förbättra energiprestanda i kommunen och minska 
klimatpåverkan. 

Planområdet ligger kollektivtrafiknära och det finns därför goda förutsättningar för boende i 
området att resa kollektivt. Exploatören undersöker möjligheten till solenergianläggningar för 
att försörja det nya bostäderna med el. Dessa är några exempel på åtgärder som stämmer väl 
överens med mål i strategin om att produktionen av förnybar el i kommunen ska öka och att antal 
användare av kollektivtrafik ska öka. 
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 ► Förutsättningar och förändringar

Planförslag
Detaljplanen möjliggör för ca 140 nya bostäder i flerbostadshus. I den östra delen möjliggörs 
högre bebyggelse i form av flerbostadshus i 3,5 - 4,5 våningar och i den västra delen stadsvillor 
i 3 våningar. Centralt i området behålls den befintliga ladan som planeras användas till 
parkeringshus. Nya gator med en anslutning till Årupsvägen och två anslutningar till Hedvägen 
möjliggörs. Den västra anslutningen till Hedvägen föreslås utformas som en platsbildning. 

I den södra delen av planområdet skapas ett naturområde där även fördröjning av dagvatten 
regleras. På båda sidor om parkeringshuset finns möjlighet att skapa gröna gemensamma 
bostadsgårdar. Biotopskyddade objekt och särkskilt skyddsvärda träd inom planområdet behålls 
och skyddas genom bestämmelser på plankartan. 

Då den befintliga gården har kulturmiljövärden reglerar detaljplanen även att den nya 
bebyggelsens utformning anpassas till dessa värden. 

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan 
(2014:5).
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Plankarta
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Bostäder
Motiv: Användningen säkerställer planens syfte som är att möjliggöra 
byggnation av bostäder i området. 

Pumpstation 
Motiv: Användingen säkerställer utrymme för den pumpstation som 
krävs för områdets spillvattenförsörjning. 

Parkmark
Motiv: Användningen finns för att säkerställ en grönyta mellan den nya 
gatan och befintlig gång- och cykelväg.

Naturområde
Motiv: Användningen tillför ett naturområde i område där det finns 
skyddsvärda träd. Användningen säkerställer också utrymme för 
fördröjning av dagvatten. 

Motiv till planbestämmelser

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Gata
Motiv: Möjliggör trafikförsörjning till och inom det nya området. 

GATA

Kvartersmark 

B1
Bostadskomplement
Motiv: För att möjliggöra att parkeringshuset även kan inrymma 
utrymmen för till exempel förråd till bostäderna. 

PARK

NATUR

B

E1

P1
Parkeringshus
Motiv: Användingen möjliggör att den gamla ladan kan användas som 
parkeringshus vilket säkerställer parkeringsbehovet i området. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Utformning av allmän plats

gc-väg1 gc-väg ska finnas
Motiv: Bestämmelsen säkerställer att gång- och cykelväg som ansluter 
till befintlig gång- och cykelöverfart på Hedvägen anläggs. 

Mark och vegetation

träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk
Motiv: Bestämmelsen syftar till att skydda särskilt skyddsvärda träd 
från fällning.  

fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 290 
kubikmeter
Motiv: Bestämmelsen säkerställer att den fördröjning av dagvatten 
som enligt upprättad dagvatten- och skyfallsutredning krävs i området 
kommer till stånd. 
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Motiv 1
Motiv 2
Motiv 3

Motiv 7

Motiv 4
Motiv 5
Motiv 6

Motiv 8
Motiv 9

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet
Motiv: Bestämmelsen gäller för områden där endast 
komplementbyggnad får placeras och finns för att säkerställa att det 
finns byggnadsfria ytor för rekreation på innergårdarna.  

Marken får inte förses med byggnad 
Olika områden med prickad mark har olika motiv till reglering. Se 
kartbild nedan för områdenas utbredning och de olika motiven. 

Motiv 1: Regleringen görs för att säkerställa att byggnadsfritt avstånd 
på 12 meter från Årupsvägen efterlevs. 

Motiv 2: Regleringen görs för att säkerställa skyddsavstånd på 7 meter 
till befintliga VA- och dagvattenledningar inom fastigheten Årup 7:18. 

Motiv 3: Regleringen görs för att angöringsplatser och 
parkeringsplatser för rörelsehindrade ska vara möjliga att anlägga 
inom 25 meters avstånd från entré. Detta eftersom övrig parkering 
regleras i parkeringshus som finns på ett längre avstånd än 25 
meter från entréer. Regleringen finns också för att skapa ett enhetligt 
gaturum. 

Motiv 4: Regleringen görs för att se till att det finns utrymme på 
kvartersmark för tex utåtgående entrédörrar och balkonger, se även 
motivering ovan. 

Motiv 5: Regleringen görs för att skapa 
utrymme för parkeringsplatser. 

Motiv 6: Regleringen görs för att 
säkerställa en innergård fri från 
byggnader.

Motiv 7: Regleringen görs för att 
säkerställa ett sammanhängande 
område mellan Hedvägen och 
kvartersmarken för att bland annat 
skydda den allé som finns här. 

Motiv 8: Regleringen görs för att 
säkerställa att de särskilt skyddsvärda 
träd och biotopskyddade allér som 
finns i området bevaras. 

Motiv 9: Regleringen görs för att 
säkerställa att det finns ett område 
inom kvartersmark för uteplatser 
och som kan nyttjas vid underhåll av 
byggnaden. 
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Högsta byggnadshöjd i meter
Motiv: Regleringen används för att säkerställa att höjden och volymen 
på befintlig lada som avses bevaras inte ändras i allt för hög grad och 
därmed förlorar dess värden som karaktärsskapande i området. 

Högsta nockhöjd i meter
Motiv: Högsta nockhöjd regleras för att säkerställa att höjderna 
på bebyggelsen i området stämmer överens med den befintliga 
bebyggelsen i området utifrån ett kulturmiljöperspektiv samt Billeberga 
tätort i stort. För komplementbyggnader regleras nockhöjden för 
att säkerställa att dessa blir underordnade bostadsbyggnaderna 
höjdmässigt.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan
Motiv: Högsta nockhöjd över angivet nollplan regleras för att 
möjliggöra sutterängvåning då marken sluttar kraftigt söderut från 
Hedvägen. Se även motiv nedan. 

Utformning
f1 Tekniska anläggningar som t.ex. solcellsanläggningar får 

överskrida angiven nockhöjd med upp till 1,0 m
Motiv: Regleringen säkerställer att solpaneler eller liknande 
anläggningar får placeras på taken även om bestämmelsen om 
nockhöjd överskrids.  

f2 Balkong, entrébalkong, skärmtak och trappa får skjuta ut över 
prickmark, men inte över u-område. 
Motiv: Regleringen syftar till att tillåta mindre byggnadsdelar att skjuta 
ut över mark som inte får förses med byggnad eftersom det kan bidra 
till ett mer levande och omväxlande gaturum och inte motverkar syftet 
med prickmarken. 

f3 Fasad ska utformas i rött slaget tegel och/eller faluröd panel. 
Inslag av plåt får förekomma. 
Motiv: Regleringen säkerställer planens syfte om att den nya 
bebyggelsen ska anpassas till områdets kulturvärden. Regleringen 
bidrar till att all bebyggelse i området, både befintlig och ny, ska kunna 
upplevas som en helhet. 

Endast komplementbyggnad får placeras
Motiv: Regleringen om att endast komplementbyggnad får placeras 
görs för att det på innergårdarna ska vara möjligt att uppföra 
komplementbyggnader. 

f4 Bostäder ska ha tillgång till en gemensam bullerskyddad 
uteplats.
Motiv: Regleringen säkerställer att varje bostad får tillgång till en 
uteplats där gällande riktvärden för buller inte överskrids. 
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Markens anordnande och vegetation
n1

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk
Motiv: Regleringen syftar till att bevara och förhindra fällning av träd 
som är särskilt skyddsvärda eller omfattas av generellt biotopskydd.  

n2 Marken får inte användas för parkering
Motiv: Regleringen säkerställer att parkering inte anläggs inom den 
skyddszon på 5 meter som finns längs Årupsvägen.  

n3 Shakt och anläggning får inte påverka träd eller dess rotsystem
Motiv: Regleringen säkerställer att de träd som ska bevaras inte 
påverkas negativt under kommande exploatering. 

n4
Gång- och cykelväg ska finnas
Motiv: Regleringen säkerställer att en passage för gång och cykel 
finns även om en ramp för infart till parkeringshuset byggs. En 
passage är av vikt för att gående och cyklister ska kunna ta sig på 
ett trafiksäkert sätt mellan bostadskvarteren och till passagen över 
Hedvägen i norr. 

Administrativa bestämmelser
Ändrad lovplikt

a2
Marklov krävs även för trädfällning
Motiv: Regleringen säkerställer att bestämmelsen om att träd inte får 
fällas efterlevs. 

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt
Motiv: Regleringen syftar till att upphäva strandskyddet för de delar av 
planen som omfattas av kvartersmark. Särskilda skäl för upphävande 
finns då planområdet är väl avskilt från området närmast strandlinjen 
genom en väg (Årupsvägen). 

Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
Motiv: Regleringen syftar till att det skyddsavstånd till befintliga 
vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar som finns inom 
grannfastigheten Årup 7:18 efterlevs. Samt för att säkerställa nya 
vattenledning i planområdets södra del. 

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter

v1 Lägenheter inom 8,4 meter från planormådesgräns mot 
Hedvägen ska vara högst 35 m2. 
Motiv: Regleringen säkerställer att gällande riktvärden för buller 
innehålls för bostäder närmast järnvägen. 

v1 Lägenheter inom 11,4 meter från planormådesgräns mot 
Hedvägen ska vara högst 35 m2. 
Motiv: Samma som ovan. 
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Områdets historia
Årups gård finns med på karta från år 1684 och omnämns som ryttmästarboställe från år 1724, 
men när den först blev en brukningsenhet är oklart. Boningshuset är uppfört i tegel år 1818 efter 
A P Bomans ritningar för Ryttmästare och kaptensboställe från år 1810. Mot slutet av 1800-talet 
när kronan inte längre behövde boställena för militärens räkning arrenderades dessa ut. De flesta 
var sedan länge etablerade som storjordbruk och fortsatte utvecklas så. (WSP, 2022-06-02). 

Enligt uppgift brukades Årup i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av släkten Henriksson. 
År 1947 togs arrendet över av Lennart Hofvendahl som utvecklade Årup genom mekanisering 
och modernisering av stallar mm. Vid denna tidpunkt hade Årup 147 hektar åker och 12,5 hektar 
betesmark samt 50 mjölkkor och ca 50-60 ungdjur. I ett nytt svinhus fanns plats för ca 100 
gödsvin och för driften av gården fanns tre traktorer. Djurhållningen avveklades år 1988. (WSP, 
2022-06-02)

Nuvarande ägare blev ny arrendator år 1989 och köpte år 1993 loss gården från Domänverket. 
(WSP, 2022-06-02)

Årups gård har historiskt varit ett storjordbruk med en särställning bland gårdarna och den senare 
bebyggelsen i Billeberga. Årup var en egen enhet och skiftades exempelvis inte samtidigt som de 
övriga 10 gårdarna i byn. Även efter det att Årup under 1800-talets andra hälft upphörde att vara 
officersboställe intar gården en särställning då den legat kvar på samma plats och hela tiden varit 
ståndsmässigt bebyggd. 

Del av Årups gård. Bostadshus i tegel och vagnslider i röd träpanel. Observera att bostadshuset och vagnslidret ligger utanför 
planområdet. 
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Natur

Mark och vegetation
Planområdet är del av en lantbruksfastighet och består till den största delen av 
ekonomibyggnader kopplade till lantbruket och däremellan gårdsplaner. I den sydöstra delen 
finns gräsbevuxen mark. I den södra delen av planområdet, längs Årupsvägen finns den mesta 
högre vegetationen i form av träd. Bland annat finns här del av en allé som omfattas av generellt 
biotopskydd och tre popplar som i genomförd naturvärdesinventering (Ekoll AB, 2022-05-30) 
bedömts vara särskilt skyddsvärda. I den norra delen av området finns ytterligare två särskilt 
skyddsvärda popplar samt en allé med pilar längs Hedvägen. I övrigt består marken i området till 
största delen av grusade ytor runt de befintliga ekonomibyggnaderna. 

Planförslaget innebär att skyddsvärda träd och biotopskyddade alléer enligt ovan behålls 
och skyddas. I den södra delen av planområdet, mot Årupsvägen, finns ett naturområde. 
Naturområdet har skapats för att bevara de skyddsvärda träd som finns inom området samt 
för att hantera dagvatten. Utöver det kommer gröna bostadsgårdar att finnas på båda sidor om 
ladan/parkeringshuset. 

Landskapsbild
Då ny bebyggelse tillförs i området kommer landskapsbilden att förändras något, det gäller 
framför allt vid utblickar söderut från Hedvägen som ligger högre än Årupsvägen, Braån och 
omgivande jordbrukslandskap i söder. Dock finns befintlig bebyggelse i områdets norra del, mot 
Hedvägen, som redan idag gör att möjligheten till utblickar från Hedvägen är begränsad. 

Då den befintliga ladan centralt i området kommer att bevaras kommer den fortsatt att vara den 
högsta och mest dominanta byggnaden. Tillsammans med de utformningsbestämmelser som 
finns för den nya bebyggelsen bedöms platsens kulturvärden som fortsatt läsbara, vilket är av vikt 
enligt den kulturhistoriska värderingen (WSP, 2022-06-02) som genomförts. 

Sammantaget bedöms planförslaget därför inte medföra någon betydande påverkan på 
landskapsbilden.  

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk, miljöteknisk och hydrogeologisk undersökning har genomförts av Tyréns (2021-
05-07) för hela fastigheten Billeberga 1:1. Jordlagerföljden inom hela fastigheten består generellt 
av humushaltig lermorän på lermorän. Inom det nu aktuella planområdet finns fyllning bestående 
av sand och grus innehållande tegel kring befintliga byggnader. Grundläggningsförhållandena 
bedöms som goda då förekommande jordlager huvudsakligen utgörs av lermorän med medelhög 
till mycket hög odränerad skjuvhållfasthet. Möjligheterna till infiltration av dagvatten bedöms 
som begränsade på grund av att de dominerande jordarterna är finkorniga med begränsad 
genomsläpplighet. 

När utformning, nivåer och lägen för byggnation och hårdgjorda ytor är fastställda måste 
kompletterande geotekniska undersökningar utföras i syfte att erhålla objektspecifika 
dimensionerande geotekniska parametrar. 

Grundvattennivån har uppmätts till mellan 0,5 och 1,4 meter under markytan. Det finns 
därmed stor risk att exploateringen innebär påverkan på grundvattennivån vilket kräver 
tillstånd för vattenverksamhet. För att bedöma omfattningen av påverkan rekommenderas att 
grundvattennivån mäts under en tidsperiod om minst 12 månader. (Tyréns, 2022-09-21). 
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Markradon
Planområdet ligger inom lågriskområde för radon enligt kommunens markradonkarta från 1990. I 
genomförd geoteknisk utredning (Tyréns 2021-05-07) tyder uppmätta värden på radonhalter inom 
normalriskintervallet, vilket infaller vid halter mellan 10 och 50 kBq/m3. Därför rekomenderas att 
grundläggningen utförs radonskyddat.  

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projektering av nybyggnation. 
Byggnader där människor stadigvarande vistas ska med hänsyn till radon utföras med 
grundläggning i enlighet med Boverkets byggregler. Radonhalten i inomhusluft får inte överstiga 
200 Bq/m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.

Fornlämningar
Den västra delen av planområdet omfattas av en liten del av en känd fornlämning. Den största 
delen av fornlämningen ligger dock utanför planområdet. Fornlämningen är av typen bytomt/
gårdstomt (L1989:1900) och omfattar lämningar efter Billebergas gamla by. 

Länsstyrelsen beslutade 2022-06-09 (Länsstyrelsens diarienummer: 431-4819-2022) att en 
arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte ska utföras inom fastigheten Billeberga 
1:1. Förundersökningen ska fastställa fornlämningarnas omfattning och ge Länsstyrelsen 
planeringsunderlag inför fortsatta åtgärder. 

Om det krävs kommer planförslaget till granskningen anpassas utifrån utredningens resultat. 
Om ytterligare utredningar eller undersökningar kopplat till fornlämningar bedöms krävas innan 
granskning av planen kommer kommunen att avvakta resultatet av dessa innan planförslaget 
skickas ut på granskning. 

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med Kulturmiljölagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, 
stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.

Bebyggelse

Kulturmiljö
En kulturhistorisk värdering av Årups gård har gjorts av WSP (2022-06-02). Enligt den handlar 
Årups gårds kulturhistoriska värden främst om att det varit ett officersboställe och storjordbruk 
med en särställning bland gårdarna och den senare bebyggelsen i Billeberga. De gamla 
och stora byggnaderna tillsammans med den fina parken väster om bostadshuset bildar ett 
karaktäristiskt inslag i västra delen av Billeberga. Observera dock att bostadshuset, hönshuset, 
vagnslidret och parken ligger utanför planområdet. 

Enligt WSP (2022-06-02) är det vid en exploatering viktigt att platsens kulturvärden fortsatt är 
läsbara och att det befintliga och det tillkommande bildar en intressant och attraktiv enhet. För 
Årups gård är det viktigt att denna fortfarande går att uppleva och förstås som militärt boställe och 
storjordbruk. Den huvudsakliga indelningen med park och manbyggnad i väster och ekonomidel 
i öster bör vara kvar. Nya byggnader i öster bör vara faluröda i plåt eller träpanel, även tegel från 
byggnader som rivs kan med fördel användas som fasadmaterial. 

På följande sidor finns en redogörelse av de befintliga byggnaderna inom och i direkt 
anslutning till planområdet, vilka värden de har och hur de i den kulturhistoriska värderingen 
föreslås hanteras samt hur planförslaget påverkar byggnaderna. Observera att boningshuset, 
flygelbyggnaden, hönshuset och vagnslidret inte ligger inom planområdet. På sikt planeras dock 
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även denna del att planläggas och i samband med det kommer dessa byggnader förses med 
skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

1. Boningshus
Boningshuset ska enligt uppgift vara uppfört år 1818. Det utmärker sig med att vara i rött tegel 
och ha kraftiga listverk i takfot samt runt dörrar och fönster. 
Rekommendation: Den gamla huvudbygganden bevaras och ges rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser med förbud mot förvanskning av dess kulturvärden som volym, 
tegelfasader, putsade listverk, fönster och huvudentré. 
Planförslaget innebär: Boningshuset ligger utanför planområdet och påverkas inte av 
planförslaget. 

2. Flygelbyggnaden
Flygelbyggnaden är enligt uppgift uppförd år 1902. En byggnad med samma fotavtryck finns 
emellertid på ritning från år 1894 så bygganden är säkert uppförd före 1894. Fasaden är i gult 
tegel med pärlfog. 
Rekommendation: Flygelbygganden bör ges varsamhetsbestämmelser för de gula tegelfasaderna 
med pärlfog. 
Planförslaget innebär: Flygelbygganden ligger utanför planområdet och påverkas inte av 
planförslaget. 

3. Hönshuset
Hönshuset är med på karta från år 1894 och kan vara äldre. I muren syns en skarv mellan två 
sorters tegel. Det är ombyggt och används idag som garage. 
Rekommendation: Hönshuset kan ges varsamhetsbestämmelser för tegelfasaderna. 
Planförslaget innebär: Hönshuset ligger utanför planområdet och påverkas inte av planförslaget.

Ortofoto med de befintliga byggnaderna/anläggningarna numrerade. Se beskrivning under respektive siffra på följande sidor. 
Ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje. 
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4. Vagnslidret som bevaras. 
(Ligger utanför planområdet)

5. Verkstaden rivs och ersätts med ett 
bostadshus i ungefär samma läge.

7. Svinhuset rivs och ersätts med ett 
bostadshus i ungefär samma läge. 

6. Logen/ladugården bevaras och 
används som parkeringshus. 
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4. Vagnslider
Syns på karta från år 1894, byggt i trä och välbevarat. 
Rekommendation: Om det är möjligt bör vangslidret bevaras och ges varsamhetsbestämmelser.
Planförslaget innebär: Vagnslidret ligger utanför planområdet, intill den västra plangränsen, och 
kommer inte att påverkas av planförslaget. 

5. Verkstaden
Verkstaden är troligen byggd på 1940- eller 1950-talet i tegel och träpanel. Delvis ombyggd. 
Rekommendation: Ingen
Planförslaget innebär: Byggnaden rivs och ersätts av ett nytt bostadshus i ungefär samma 
läge. På plankartan finns utformningsbestämmelser som anger att fasader ska utformas i 
slaget tegel och/eller faluröd panel samt att inslag av plåt får förekomma. Bestämmelsen 
följer rekommendationerna i den kulturhistoriska värderingen och syftar till att området även 
efter exploateringen ska behålla karaktären av ekonomidel och kunna läsas som en helhet 
tillsammans med bostadsbyggnaden.  

6. Logen
Logen är uppförd år 1947 i trä och tegel. Det har en imponerande volym och bärs upp av 
limträbågar. 
Rekommendation: Om det är möjligt att bevara och använda den stora ladugården för nytt 
ändamål så betyder det mycket för förståelsen av Årup som storjordbruk. I annat fall bör den 
ersättas av en byggnad med motsvarande volym. 
Planförslaget innebär: Ladugården planeras bevaras och byggas om till ett parkeringshus med en 
automatiserad parkeringslösning. Fasaderna och limträbågarna planeras bevaras, taket kommer 
dock behöva läggas om. På plankartan finns inga varsamhetsbestämmelser för ladugården 
eftersom det fortsatt ska vara möjligt att ersätta byggnaden med en ny av samma volym. 

7. Svinhus
Svinhuset är uppfört 1951 i tegel. Inredningen är utriven och det används idag till förråd. 
Rekommendation: Ingen
Planförslaget innebär: Svinhuset rivs för att ge plats åt ett nytt bostadshus i ungefär samma 
läge. Tegel från byggnaden kan komma att användas som fasadmaterial i den nya bebyggelsen. 
På plankartan finns utformningsbestämmelser som anger att fasader ska utformas i slaget 
tegel och/eller faluröd panel samt att inslag av plåt får förekomma. Bestämmelsen följer 
rekommendationerna i den kulturhistoriska värderingen och syftar till att området även efter 
exploateringen ska behålla karaktären av ekonomidel och kunna läsas som en helhet tillsammans 
med bostadsbyggnaden.  

8. Plansilo
Plansilon flyttades till nuvarande plats 1980 i samband med omläggningen av väg 17. Senare 
påbyggt med tak och fungerar idag som garage för maskiner. 
Rekommendation: Ingen, byggnaden har inga enskilda kulturvärden. 
Planförslaget innebär: Byggnaden rivs för att ge plats åt nya bostadsbyggnader. 

9. Uppfartsväg framför bostadshuset samt sten
Rekommendation: Uppfartsvägen med rundkörsel och stenen med namnet Årup bör bevaras. 
Planförslaget innebär: Uppfartsvägen med rundkörsel bevaras. Stenen med namnet Årup 
bevaras men kan behöva flyttas något västerut, närmre bostadshuset och i tydligare anslutning till 
uppfartsvägen. 



24

Diarienr: 
SBN 166-2020

Detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1)
Samrådshandling24

Detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1)
Samrådshandling

Bostäder
Inom planområdet finns ingen befintlig bostadsbebyggelse. Befintligt bostadshus ligger precis 
väster om planområdet och omfattas alltså inte av förslaget till detaljplan. 

Detaljplanen innebär att 10 flerbostadshus föreslås uppföras i planområdet. I den östra delen 
av området föreslås 6 flerbostadshus uppföras längs en infartsgata i nord/sydlig riktning. 
Byggnaderna föreslås få en höjd på 3 samt 4 våningar med en indragen takvåning. I den västra 
delen av området föreslås 4 flerbostadshus i form av stadsvillor uppföras kring en grön innergård. 
Stadsvillorna föreslås uppföras i tre våningar. Totalt kan planförslaget rymma ca 130 nya 
bostäder. 

Verksamheter och övrig bebyggelse
Området består idag av ekonomibyggnader tillhörande nuvarande lantbruksfastighet. Den stora 
ladan i mitten av planområdet planeras behållas och omvandlas till parkeringshus. Detaljplanen 
ger också möjlighet till att nyttja ladan för bostadskomplement, till exempel förråd. Övriga 
befintliga byggnader inom planområdet kommer att rivas. 

Planförslaget innebär inte att några verksamheter eller annan övrig bebyggelse kan uppföras 
inom planområdet. 

Gestaltning
I den kulturhistoriska värderingen (WSP, 2022-06-02) lyfts det fram att det är viktigt att platsens 
kulturvärden fortsatt är läsbara och att den tillkommande bebyggelsen tillsammans med det 
befintliga bildar en attraktiv enhet. Därför föreslår WSP att nya byggnader öster om bostadshuset 
(dvs inom planområdet) utformas med plåt eller träpanel i faluröd färg samt att tegel från de 
byggnader som rivs kan användas som fasadmaterial på den nya bebyggelsen. 

Planförslaget tar fasta på denna rekommendation och på plankartan finns bestämmelser om 
att fasader ska utformas i rött slaget tegel och/eller faluröd panel samt att inslag av plåt får 
förekomma. 

Den befintliga stora ladan rekommenderas i den kulturhistoriska värderingen bevaras alternativt 
ersättas av en byggnad med samma volym. Planförslaget ger både möjlighet att bevara ladan 
och att ersätta den med en ny byggnad. Utformningsbestämmelsen ovan gäller även för ladan. 

I Arkitekturpolicy för Svalövs kommun finns förhållningssätt som ska vara vägledande vid 
detaljplanering. Det som anges för Billeberga och som är av vikt för den här detaljplanen är: 
• Värna ortens karaktär och identitet. Nybyggnation bör ske med varsamhet samt ansluta till 

befintlig bebyggelse och lokal byggnadstradition. 
• I helt nya områden placeras bebyggelse nära gatan för att skapa klassiska gaturum och 

skyddade trädgårdar. Byggnadsplacering mitt på tomten bör generellt undvikas. 
• Flerbostadshus i 2-4 våningar kan prövas nära stationen och utmed infartsvägarna, där det 

stärker centrum. 
• Bygg vidare på Billebergas småskalighet och inspireras av den äldre arkitekturens uttryck, 

utformning, material och färgsättning. Möjliggör nya arkitektoniska tolkningar som tillför en 
större variation i bebyggelsetyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 

• Låt ny bebyggelse ta avstamp i det befintliga men låt arkitekturen spegla vår tid. 

Planförslaget bedöms stämma överens med arkitekturpolicyn eftersom hänsyn tas till de 
kulturmiljövärden som finns på platsen genom att den nya bebyggelsen anpassa till dessa 
samtidigt som nytolkningar görs och bebyggelsetyper som idag saknas tillförs orten. Bebyggelse 
planeras nära de tillkommande gatorna och bebyggelsen föreslås uppföras i 3-4,5 våningar, med 
hänvisning till det stationsnära läget. 
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Offentlig service
I tätorten Billeberga finns förskola och skola, särkskilda boenden finns i Teckomatorp, Svalöv och 
Kågeröd. Billeshögsskolan som är en F-6 skola ligger ca 1,3 kilometer öster om planområdet. 
Söder om skolan finns också en befintlig förskola. En ny förskola som ersätter den befintliga samt 
ger plats för en utökning av antalet förskoleplatser i Billeberga planeras dock i samma område 
som den befintliga. 

Det behov av skola och förskola som bostäderna i planförslaget genererar bedöms kunna 
tillgodoses inom de befintliga och planerade förskole- och skolverksamheterna som finns på 
orten. Planförslaget bedöms inte skapa ett sådant behov av vårdlokaler att detta behöver 
tillgodoses inom tätorten. 

Kommersiell service
Den kommersiella service som finns i Billeberga består av en mindre matvarubutik, bensinmack, 
pizzeria, bageri och padelhall. Matbutiken samt bensinmacken ligger ca 1,4 kilometer från 
planområdet, vid den östra infarten till Billeberga från väg 17. Padelhallen är nyligen uppförd 
precis öster om planområdet. 

Planförslaget bedöms inte medföra något behov av service inom planområdet. 

Tillgänglighet
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt att det blir tillgängligt även för personer med nedsatt 
rörelseförmåga.

Lek och rekreation
Inom planområdet finns idag inga områden för lek och rekreation. Direkt söder om Årupsvägen 
finns Braån som skulle kunna fungera som ett större rekreativt stråk. Tillgängligheten i området är 
dock begränsad. 

I planförslaget finns i den södra delen, mot Årupsvägen, ett naturområde. Naturområdet har 
skapats för att bevara de skyddsvärda träd som finns inom området samt för att hantera 
dagvatten. Naturområdet kommer även att kunna nyttjas för lek och rekreation. Utöver det 
kommer gröna bostadsgårdar att finnas på båda sidor om ladan/parkeringshuset. Inom dessa 
finns goda möjligheter att anlägga gemensamma uteplatser för de boende samt ytor för lek. 

I etapp 2, som planeras väster om det nu aktuella planområdet, planeras även för ett större 
allmänt grönstråk med dagvattenhantering. Det planerade grönstråket blir då en tillgång även för 
de boende inom denna detaljplan (etapp 1). 

Naturmiljö
På fastigheten Billberga 1:1 finns en hel del vegetation och skyddsvärd natur. För att identifiera 
naturvärden i området har en naturvärdesinventering (NVI) upprättats (Ekoll AB, 2022-05-30). 
NVI:n omfattar hela fastigheten Billeberga 1:1, det vill säga även den planerade etapp 2. Följande 
beskrivning fokuserar dock på nu aktuellt planområde, alltså etapp 1. 

Inom planområdet har inga naturvärdesobjekt eller naturvårdsarter identifierats. 5 skyddsvärda 
popplar har identifierats inom planområdet. De bedöms vara skyddsvärda antingen på grund av 
att de är grova eller har förekomst av exempelvis håligheter och död ved vilket är av stor vikt för 
tex fladdermöss, hålhäckande fåglar samt mossor, lavar och svampar som är knutna till grova 
äldre träd. En av popplarna är i något sämre skick (låg vitalitet), vilket innebär att kronan och/eller 
stammen är död. Denna typ av träd är gynsamma livsmiljöer för till exempel vedlevande insekter, 
dock finns en risk att träden eller delar av träden faller vid stormar. 
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En allé med pilar längs Hedvägen samt del av en längre allé i söder mot Årupsvägen har också 
identifierats inom planområdet. Alléerna omfattas av generellt biotopskydd och bidrar till variation, 
skapar spridningsvägar och utgör livsmiljöer för flera artgrupper som annars kan ha svårt att hitta 
livsmiljöer i det öppna jordbrukslandskapet. 

Samtliga skyddsvärda träd samt alléerna behålls och skyddas i planen genom bestämmelser på 
plankartan om att träden endast får fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk samt utökad 
marklovplikt för trädfällning. 

Särskilt skyddsvärd poppel
Särskild skyddsvärd poppel med låg vitalitet
Biotopskyddad allé

Bilden visar de alléer och särskilt skyddsvärda popplar som identifierats i naturvärdesinventeringen (Ekoll AB 2022-05-30). 
Ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje. 

Gator och trafik

Gång- och cykeltrafik
Längs den norra sidan av Hedvägen finns en befintlig gång- och cykelbana som leder till 
Billeberga station öster om planområdet. Söder om plankorsningen finns en gång- och 
cykelpassage som kopplar samman gång- och cykelbanan längs Hedvägen med gång- och 
cykelbanan som leder till Asmundtorp. I upprättad trafikutredning (Tyréns, 2022-06-29) föreslås 
gång- och cykelpassagen hastighetssäkras för att höja trafiksäkerheten på Hedvägen.  

I framtiden kan det uppkomma ett behov av ytterligare en passage över Hedvägen, i höjd med 
den östra plangränsen, för att skapa en genare koppling till den befintliga gång- och cykelvägen 
på den norra sidan av Hedvägen. Precis öster om planområdet har en padelhall nyligen uppförts 
och även för denna kan det finnas ett behov av en passage över Hedvägen. En eventuell 
passage behöver samordnas och utredas och ingår därför inte i detta planförslag. 
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Gångbana med en bredd på 2 meter föreslås anläggas längs den östra sidan av gatan längst 
västerut. Längs de andra gatorna planeras gångbana en bit in på kvartersmarken, innanför 
parkeringsplatser och närmre entréer. 

I gällande cykelplan för Svalövs kommun från år 2022 anges att nya områden ska planeras så 
att invånare kan cykla säkert inom, genom och vidare till närliggande målpunkter. Och att nya 
områden ska kopplas ihop med befintligt cykelnät. Planförslaget bedöms stämma överens med 
gällande cykelplan då gång- och cykelbanor som ansluter till befintligt nät planeras inom området. 
Planförslaget innebär också att trafiksäkerheten vid passagen över Hedvägen i norr höjs, vilket 
främjar både den tillkommande och befintliga gång- och cykeltrafiken. 

Kollektivtrafik
På ett avstånd av mellan ca 250 och 400 meter från planområdet finns Billeberga station. 
Stationen trafikeras av pågatåg mot Tågarp/Helsingborg samt Eslöv/Lund/Malmö/Ystad. 
Billeberga station trafikeras även av regionbuss mellan Svalöv och Landskrona. Möjligheterna till 
att resa kollektivt är därmed goda och motiverar en hög exploateringsgrad i området. 

Gatunät
Direkt norr om planområdet finns Hedvägen som leder till stationen i öster och i norr ansluter 
till väg 17. Hedvägen är kommunal och har en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Söder 
om planområdet finns den statliga vägen Årupsvägen som är en mindre landsväg med 
hastighetsbegränsningen 70 km/h på sträckan förbi planområdet. Längs Årupsvägen gäller 
byggnadsfritt avstånd på 12 meter samt en skyddszon på 5 meter. På plankartan regleras att 
byggnader inte kan placeras inom 12 meter från Årupsvägen samt att parkering inte kan placeras 
närmre vägen än 5 meter. 

Planförslaget innebär en ny gata i nord-/sydlig riktning, från Hedvägen i norr till Årupsvägen i 
söder, samt en ny gata i L-form från Hedvägen i planområdets nordvästra hörn. En ny anslutning 
skapas alltså till Årupsvägen och en ny till Hedvägen. Den nordvästra anslutningen till Hedvägen 
är lokaliserad på samma ställe som den befintliga anslutningen till gården och söder om 
anslutningen kommer en upphöjd platsbildning finnas för att sänka hastigheten och därmed öka 
trafiksäkerheten. 

Den västra gatan föreslås få en 5 meter bred körbana i asfalt kantad av en 2 meter bred 
gångbana i avvikande material. Övriga gator inom planområdet föreslås få en 6 meter bred 
körbana i asfalt. Längs dessa gator placeras gångbanan en bit in på kvartersmarken. Gatorna är 
dimensionerade för 12 m lastbil/brandbil och så att vändzoner och backrörelser undviks. 

Parkering och utfarter
Antalet parkeringsplatser i området ska följa kommunens parkeringsriktlinjer (fastställda av 
kommunfullmäktige 2022-01-31). I riktlinjerna är parkeringstalen för bil olika beroende på 
om området ligger stationsnära (högst 600 meter faktiskt avstånd från tågstation) eller inte. 
Planområdet ligger ca 250 - 400 meter från Billeberga station, varför parkeringstalen för 
stationsnära läge kan tillämpas för detaljplanen. 

Parkeringstalen anger att för flerbostadshus med gemensam p-plats ska 8 platser per 1000 
m2 BTA (bruttoarea) finnas. Planförslaget möjliggör ca 13 300 m2 BTA, vilket innebär att 106 
parkeringsplatser ska annordnas inom planområdet. Enligt upprättad situationsplan kan 158 
parkeringsplatser inrymmas inom planområdet, och kravet enligt gällande parkringsriktlinjer 
uppfylls alltså. Parkering planeras till den största delen anordnas i parkeringshus som ska 
inrymmas i den befintliga ladan som bevaras. In- och utfart till parkeringshuset planeras ske 
till byggnadens södra gavel. Eventuellt kan en in-/utfart även anläggas från Hedvägen till 
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byggnadens norra gavel, men höjdskillnaden mellan kvartersmarken och Hedvägen kräver i 
så fall att en bro byggs mellan parkeringshuset och gatan. Ett mindre antal parkeringsplatser 
i form av längsgående gatuparkering finns också för att säkerställa tillgänglighet och 
lastningsmöjligheter. Parkeringar har så långt som möjligt utformats och placerats så att bilar inte 
behöver backa ut på gatorna eller över gångbana. 

Trafikalstring och kapacitetsberäkningar
För att säkerställa att planförslaget inte kommer att medföra några kapacitetsproblem på de 
statliga vägarna Årupsvägen och väg 17 innehåller upprättad trafik- och parkeringsutredning 
(Tyréns, 2022-06-29) beräkningar av trafikalstring och kapacitet. Då hela fastigheten Billeberga 
1:1 på sikt kommer att planläggas omfattar utredningen, och därmed också alla beräkningar, 
både den nu aktuella detaljplanen (etapp 1) och förslag för en eventuell kommande detaljplan 
(etapp 2). 

Trafikalstringen beräknas uppgå till 677 bilresor per dag för båda etapperna (Tyréns 2022-06-
29) som totalt innehåller 248 bostadsenheter (nu aktuell detaljplan, etapp 1, innehåller ca 140 
bostäder). Dessa fördelar sig på två utfarter till Årupsvägen (varav den östra finns inom etapp 
1) samt två utfarter till Hedvägen (båda inom etapp 1). Det gör att det är små trafiktillskott i varje 
anslutning till det befintliga gatunätet och trafikmängderna bedöms vara så låga att det inte 
kommer att uppstå några framkomlighetsproblem inom området, i anslutningarna mot Hedvägen 
och Årupsvägen eller på intilliggande vägar. (Tyréns, 2022-06-29). 

Hälsa och säkerhet

Buller
Planområdet ligger nära järnväg (Rååbanan) samt i direkt anslutning till Hedvägen i norr 
och Årupsvägen i söder. För att undersöka hur området påverkas av buller samt vilka 
bullerskyddsåtgärder som krävs har en bullerutredning upprättats (Ramböll, 2022-09-28). 
Eftersom detaljplanen medför en trafikökning i området omfattar utredningen också beräkningar 
av bullerpåverkan för befintliga bostäder längs Årupsvägen. 

Till utredningen har uppgifter om trafikflöden på vägarna hämtats från trafikutredningen 
(Tyréns, 2022-06-29). Uppgifter om tågtrafiken på Rååbanan har hämtats från Trafikverkets 
prognosdokument. Både nuläge och prognosår 2040 har använts vid beräkningar. Antalet gods- 
och persontågspassager nattetid kl 22-06 antas vara ca 5 respektive ca 6 för prognosår 2040. 
Det innebär att persontågen är dimensionerande nattetid. Totalt antal tågpassager per timma 
dag och kväll bedöms vara färre än 5 per timma vilket innebär att tågpassagerna inte bedöms bli 
dimensionerande på uteplats. Dock under förutsättning att riktvärdet på 70 dBA på uteplats inte 
överskrids med mer än 10 dB. 

I ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande” finns antagna riktvärden för buller 
utomhus vid nybyggnad av bostäder. De riktvärden som gäller är: 

 
     Utomhus vid fasad - 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå1

     Utomhus vid uteplats - 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå

     Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad - 70 dB(A) maximal ljudnivå2

1 Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal 
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ljudnivå inte överskrids under nattetid kl. 22.00– 06.00.
2 Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och högst 5 gånger/
timme under dagtid kl. 06.00-22.00.

Vid en utbyggnad av planområdet enligt förslaget och ett framtida prognosår 2040 beräknas 
ekvivalenta ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik överskrida riktvärdet 60 dBA på fasader 
närmast järnvägen. Här är det främst flerbostadshusen i den östra delen av planområdet och 
fasad närmast järnvägen där överskridande sker. 60 dBA beräknas överskridas med cirka 1 dB. 
Vid några bostadshus i närheten av järnvägen tangeras 60 dBA vid fasad. Vid övriga bostadshus 
klaras 60 dBA där merparten av husen får ljudnivåer under 55 dBA. För byggnader i den 
nordöstra delen av planområdet där riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids kan 
riktvärdet klaras med alternativ utformning. Om byggnaderna flyttas till ett avstånd av minst 45-48 
m till närmaste fasad från järnvägen beräknas 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad att klaras.

Buller från väg- och järnväg, ekvivalent ljudnivå, 
prognåsår 2040. (Ramböll, 2022-09-28) Placering av 
bebyggelse enligt illustrationsplan. 

Buller från väg- och järnväg, ekvivalent ljudnivå, 
prognåsår 2040. (Ramböll, 2022-09-28) Alternativ 
placering av bebyggelse.  
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Riktvärdet 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad beräknas överskridas för 
flera fasader i de östra delarna av planområdet samt för fasad mot Hedvägen i nordväst. Enligt 
bullerutredningen (Ramböll, 2022-09-28) finns goda möjligheter att inom planområdet anordna 
egen eller gemensam uteplats där riktvärdet 50 dBA klaras. 

Buller från väg, maximal ljudnivå, prognåsår 2040. 
(Ramböll, 2022-09-28)

Buller från järnväg persontåg (X61), maximal ljudnivå, 
prognåsår 2040. (Ramböll, 2022-09-28)

Ekvivalenta ljudnivåer vid möjliga lägen för uteplats (Ramböll, 
2022-09-28)
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För att säkerställa att gällande riktvärden för buller innehålls för den planerade bebyggelsen 
har bestämmelser om att lägenheter inom 8,4 respektive 11,4 meter från planområdesgräns 
mot Hedvägen ska vara högst 35 m2 införts på plankartan. På ett större avstånd från 
planområdesgräns från Hedvägen än ovan beräknas gällande riktvärden för buller kunna 
innehållas (Ramböll, 2022-09-28). För att säkerställa att uteplatser där gällande riktvärden för 
buller inte överskrids anläggs inom planområdet finns på plankartan en bestämmelse om att 
bostäder ska ha tillgång till gemensam bullerskyddad uteplats. 

Befintliga bostäder som finns längs med Årupsvägen väster om planområdet beräknas i nuläget 
ha ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på mellan ca 55-59 dBA. Med den trafik som tillkommer i 
samband med utbyggnad av planområdet, 350 fordon per dygn, beräknas ekvivalenta ljudnivåer 
öka med ca 2 dBA. (Observera att trafikökningen avser planerad utbyggnad av hela fastigheten 
Billeberga 1:1, dvs både nu aktuell detaljplan, etapp 1, samt kommande etapp 2). Samtliga 
bostadshus bedöms vara byggda innan år 1997 och då gäller riktvärdet 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå för när skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått behöver övervägas. Utbyggnaden 
av planområdet och den beräknade trafikökningen bedöms därmed inte innebära så pass höga 
ljudnivåer att åtgärder mot buller är nödvändiga för den befintliga bebyggelsen. 

Vibrationer
Norr om planområdet finns järnvägen Rååbanan. Med hänsyn till trafikmängden på järnvägen 
samt avståndet mellan järnvägen och föreslagna byggrätter bedöms planområdet inte vara utsatt 
av vibrationer på ett sådant sätt att utredning eller skyddsåtgärder krävs. 

Markförorening
I den geotekniska och miljötekniska utredningen som gjorts för området (Tyréns, 2021-05-07) har 
förhöjda halter av PAH-H uppmätts i en provtagningspunkt. Halterna ligger mellan riktvärdet för 
Känslig markanvändning (KM) och Mindre känslig markanvändning (MKM) och återfinns ner till 
ca 0,5 meter under markytan. I övrig förekommer också lokalt halter av kadmium, bly, PAH-H och 
zink som ligger mellan haltkriteriet för minder än ringa risk (MRR) och riktvärdet för KM ner till ca 
0,5 meter under markytan. I analyserade jordprov från djup större än 0,5 meter under markytan 
har inga halter överskridande MRR eller riktvärdena för KM påvisats. 

Den planerade markanvändningen, bostäder, motsvarar markanvändningstypen Känslig 
markanvändning (KM) och de föroreningar som påvisats lokalt i ytlig jord kan komma att 
innebära hälsorisker i form av exponering av skadliga ämnen vid en kommande exploatering. 
(Tyréns, 2021-05-07). För den provtagningspunkt där förhöjda halter av PAH-H har påvisats 
rekomenderas en kompletterande miljöteknisk undersökning för att verifiera föroreningens 
omfattning. En kompletterande undersökning kommer att göras innan planen tas vidare till 
granskning och planförslaget kommer då att anpassas utifrån utredningens resultat. 

I ett senare skede, när kompletterande objektsspecifika undersökningar har utförts, 
rekomenderas att kontrollplaner upprättas i byggskedet som anpassas efter 
grundläggningsarbetena för planerad byggnation. (Tyréns, 2021-05-07)

All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet och en anmälan om 
avhjälpande åtgärder ska lämnas in och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell 
sanering påbörjas. 

Farligt gods
Norr om planområdet finns Rååbanan där transporter av farligt gods kan förekomma. Därför har 
riskbilden för planområdet utretts i en riskutredning (Ramböll, 2022-06-23). Utredningen visar 
att både individ- och samhällsrisken inom planområdet är acceptabelt låg för den planerade 
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markanvändningen. Rekommenderat minsta skyddsavstånd till närmsta spårmitt är enligt 
riskutredningen (Ramböll 2022-06-23) 32 meter för både flerbostadshus och småhusbebyggelse.  
För ytparkering, trafik och tekniska anläggningar rekommenderas 0 meters skyddsavstånd och 
för övrig parkering 30 meter. 

Den byggrätt för bostäder som ligger närmst minsta spårmitt finns på ett avstånd av minst 
32 meter. Parkeringshuset i den befintliga ladan ligger ca 55 meter från närmsta spårmitt. 
Planförslaget bedöms därför stämma överens med de krav som finns gällande risk kopplat till 
transport av farligt gods. 

Översvämningsrisk och skyfall 
Topografin i området varierar från högre höjder i norr till lägre höjder i syd. Ytlig avrinning sker 
söderut ner mot Årupsvägen. I upprättad dagvatten- och skyfallsutredning (Tyréns, 2022-09-
21) har analys av skyfall gjorts i Scalgo Live utifrån befintlig och planerad markanvändning. För 
befintliga förhållanden har dimensionerande nederbördsmängd varit 58 mm vilket motsvarar ett 
100-årsregn med 30 minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,3. För planerad exploatering 
har avrinningskoefficienten justerats för att ta hänsyn till att större andel av regnvattnet avrinner 
ytligt vid skyfall jämfört med vid dimensionerande regn. För etapp 1 (denna detaljplan) har en 
generell avrinningskoefficient om 0,6 antagits och en varaktighet på 1 h valts med hänsyn till 
avrinningsområdenas storlek. 

Inom planområdet finns enligt genomförd analys inga instängda områden. Vid ett 100-årsregn har 
den erforderliga översvämningsvolymen för planområdet beräknats till ca 370 m3. Med hänsyn 
till att beräknad fördröjningsvolym är 290 m3 samt att vatten vid skyfall kan antas fördelas på 
flera lågpunkter inom området bedöms ingen särskild översvämningsyta krävas för att uppnå en 
tillräckligt stor översvämningsvolym. (Tyréns, 2022-09-21).

Området föreslås höjdsättas så att vatten kan rinna ytledes mot grönytor med nedsänkta 
fördröjningsytor. Vid extrema regn ska dagvattnet rinna över lågpunkter i grönområden och på 
gator söderut mot Årupsvägen och Braån. Höjdsättningen bör även utformas så att färdigt golv-
nivå i nya byggnader ligger ca 0,3 meter över gatans nivå (Tyréns, 2022-09-21). En projektering 
inkl. höjdsättning av området kommer att göras senare i processen. 

Teknisk försörjning
För att ta fram en principlösning för hur dagvatten, spillvatten och vatten kan utformas samt 
för att utreda hur området påverkas vid skyfall har en vatten- och spillvattenutredning samt en 
dagvatten- och skyfalls utredning tagits fram (Tyréns, 2022-09-21). Utredningarna omfattar hela 
fastigheten Billeberga 1:1, dvs både etapp 1 som är den nu aktuella detaljplanen, samt etapp 2 
som är planerad kommande detaljplan. 

Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten men planeras upptas i kommunalt verksamhetsområde i samband med att detaljplanen 
antas. 

Inom grannfastigheten Årup 7:18 i öster finns vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar som 
kräver ett skyddsavstånd på 7 meter. För att säkerställa skyddavståndet regleras ett u-område på 
ca 3-3,5 meter i den östra delen av planområdet. 

Vatten
Inom planområdet finns i den södra delen en befintlig vattenledning. Den befintliga 
vattenledningen är underdimensionerad för planerad exploatering och ligger dessutom under 
planerade byggrätter i etapp 2 väster om planområdet. 
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Ledningen behöver därför tas bort och en ny ledningsdragning med kapacitet att distribuera 
befintliga och tillkommande flöden föreslås. Den nya ledningen föreslås dock få samma 
sträckning som den befintliga i planområdets östra del och området förses därför med 
prickmark och u-område. Även befintliga ledningar i Hedvägen föreslås dimensioneras 
upp. Den dimensionerande förbrukningen för planområdet (etapp 1) har bedömts vara en 
släckvattenförbrukning på 20 l/s (Tyréns, 2022-09-21).

Nya ledningar föreslås anslutas mot befintliga ledningar i den sydöstra delen av planområdet 
samt norr om befintlig bebyggelse väster om planområdet, inom etapp 2. (Tyréns, 2022-09-21)

Befintlig vattenledning inom fastigheten Billeberga 1:1 som behöver tas bort. Etapp 1, aktuellt planområdet, schematiskt 
markerat med röd streckad ring. (VA-utredning, Tyréns, 2022-09-21)

Spillvatten
Befintlig spillvattenledning finns direkt öster om planområdet inom fastigheten Årup 7:18. 
Spillvattennätet avleder ett upptagningsområde som även omfattar bebyggelse i Teckomatorp, 
Billeberga och Asmundtorp. Systemet är regnpåverkat och kapacitetsproblem har identifierats 
både i ledningsnätet och inom enskilda fastigheter. 
 
Nya spillvattenledningar föreslås anslutas mot befintliga ledningar söder om planområdet och 
Braån. Med anledning av den skarpt lutande terrängen och de långa avstånden mellan framtida 
bebyggelse i etapp 2 till etapp 1 (den nu aktuella detaljplanen) bedöms delar av planområdet vara 
i behov av trycksättning via en passage under Årupsvägen till anvisad anslutning från en eller 
flera gemensamma pumpstationer. Fyra olika alternativa lägen för pumpstation har studerats, 
se vidare i Vatten- och spillvattenutredningen (Tyréns, 2022-09-21). Det alternativ som valts är 
utredningens scenario C - två pumpstationer, en i etapp 1 och en i etapp 2. Detta alternativ har 
valts eftersom ledningsdragningar kan förläggas på ett mer fördelaktigt djup än övriga alternativ. 
Alternativet medför heller inte någon djupare pumpsump och alternativet kan möjliggöra en viss 
driftsäkerhet då färre abonnenter riskerar att drabbas vid störningar eller vid behov av underhåll 
av en pumpstation. 
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Föreslagen ledningsutbyggnad för vatten och avlopp inom hela Billeberga 1:1. Etapp 1, aktuellt planområdet, schematiskt 
markerat med röd streckad ring. (VA-utredning, Tyréns, 2022-09-21)

På plankartan regleras utrymme för en pumpstation inom planområdets sydvästra del. 

Brandvatten
Planområdet ska förses med konventionella brandposter. Inom planområdet föreslås 
flerbostadshus på upp till 4,5 våningar. För bebyggelse där fler än 3 våningar planeras blir 
dimensionerande brandvattenförbrukning 20 l/s enligt P114. Områdets brandvattenförsörjning ska 
fastställas i projekteringsskedet. (Tyréns, 2022-09-21)

Dagvatten
Svalövs kommuns dagvattenpolicyn med tillhörande riktlinjer och Svalövs kommuns 
dagvattenplan har följts i upprättad VA-utredning. 

Hela fastigheten Billeberga 1:1 ingår i flera mindre avrinningsområden som alla leder vattnet vid 
lokala lågpunkter ner till recipienten Braån. Ytlig tillrinning till etapp 2 sker också från området norr 
om fastigheten Billeberga 1:1. Söder om planområdet och Årupsvägen finns en befintlig damm, 
och längre västerut ytterligare en befintlig damm som idag används för att hantera dagvatten från 
fastigheten Billeberga 1:1. 

Eftersom aktuellt planområde ska exploateras kommer avrinningen från området att öka jämfört 
med dagsläget. Därför kommer dagvatten behöva fördröjas. Infiltrationsmöjligheterna i området 
är begränsade och därför behövs ett dagvattensystem som avleder vattnet. I dagvatten- och 
skyfallsutredningen (Tyréns, 2022-09-21) presenteras två möjliga alternativ för exploateringen, 
antingen leds dagvatten till de befintliga dammarna eller direkt till Braån. För att avgöra 
vilket alternativ som är det mest lämpliga krävs ytterligare utredningar. Till granskningen av 
detaljplanen kommer dessa utredningar göras och det mest lämpliga alternativet kommer att 
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väljas och presenteras i granskningshandlingarna. För båda alternativen bedöms det dock krävas 
fördröjning av samma dagvattenvolymer inom planområdet. 

För att beräkna erforderliga magasinsvolymer för dagvatten vid planerade förhållanden 
har två olika fall undersökts för att se vilket av kraven som är dimensionerande för 
fördröjningsanläggningarna (Tyréns, 2022-09-21). De två fallen är: 1. 2-årsregn med maximalt 
utsläppsflöde om 1,5 l/s, ha samt 2. 20-årsregn med maximalt utsläppsflöde motsvarande 
flöden från respektive etapp under befintliga förhållanden. För etapp 1 (denna detaljplan) är 
resultatet att fallet med maximalt utsläppsflöde om 1,5 l/s, ha är dimensionerande. Och det 
ger en erforderlig fördröjningsvolym om 290 m3. Fördröjningsvolymen skulle kunna minska om 
markavattningsföretaget kan tillåta ett högre utsläppsflöde än det antagna eller om dagvatten leds 
till befintlig damm och dammen kan konstateras ha möjlighet att fördröja ytterligare dagvatten. 
För att se om dessa åtgärder är möjliga krävs dock ytterligare utredningar och därför säkerställs i 
detta samrådsförslag att en fördröjningsvolym om 290 m3 ryms inom planområdet. 

I syfte att utjämna och rena dagvattnet inom utredningsområdet föreslås öppna 
dagvattenlösningar i kombination med ledningar och trummor, för att sedan leda dagvattnet 
till Braån. Eventuellt kommer avledningen till Braån ske via befintliga dammar söder om 
Årupsvägen, se mer om detta ovan. Öppna dagvattenlösningar ger möjlighet till infiltration (i 
den mån infiltration är möjlig) och trög avledning, samtidigt som det tillför estetiska värden. 
Dagvattnet inom planområdet föreslås ledas till och fördröjas i torra dagvattendammar/
dagvattenstråk (nedsänkta översvämningsytor utan permanent stående vattenyta) för samlat 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattenlösningarna har främst en fördröjande funktion, 
men ska även rena vattnet. Om dagvatten ska ledas till befintliga dammar söder om Årupsvägen 
bör våta dammar inom planområdet övervägas för att öka reningseffekten. Övriga möjliga 
dagvattenlösningar som ger en öppen och trög avledning nära källan är till exempel regnbäddar, 
gröna tak och genomsläppliga beläggningar. 

Föreslagen dagvattenhantering inom hela Billeberga 1:1. Blå ovaler visar föreslagen placering av nedsänkta fördröjningsytor. 
Rinnvägar visas med blå pilar.  Etapp 1, aktuellt planområdet, schematiskt markerat med röd streckad ring. (VA-utredning, 
Tyréns, 2022-09-21)
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Inom planområdet föreslås fördröjningsyta placeras inom naturmarken i den södra delen av 
planområdet. På plankarta regleras att dagvattenmagasin med en volym av 290 m3 ska finnas 
inom området. Inom naturmarken finns särskilt skyddsvärda träd och i direkt anslutning till 
den allmänna platsen finns kvartersmark för bostäder. Erforderlig fördröjningsvolym bedöms 
översiktligt rymmas inom denna yta, men för att säkerställa detta behöver anläggningen 
projekteras. 

Dagvatten från området föreslås ledas till dikningsföretaget Braåns vattenavledningsföretag 
1980. I akten för företaget anges att avrinning vid ”normal högvattenföring” antas vara 1,5 l/s, ha. 
angivna dimensionerande flöden motsvarar dock avrinning om 2,2 l/s, ha. En överenskommelse 
om maximalt tillåtet utflöde vid en given återkomsttid behöver tecknas med dikningsföretaget. 

Värme
Vilket värmesystem som kommer att användas för bostäderna kommer att fastställas vid 
projektering. 

El
Nätägare i området är E.ON. Transformatorstationer finns väster om planområdet inom 
fastigheten Årup 5:1, samt sydost om planområdet inom fastigheten Billeberga 1:1. Om det pga 
den exploatering som detaljplanen möjliggör finns behov av ytterligare transformatorstationer 
bedöms det finnas utrymme inom eller i direkt anslutning till planområdet för det. Detta kommer 
att utredas ytterligare till granskningen och vid behov kommer mark för transformatorstation att 
regleras i detaljplanen. 

Tele och internet
Fiberledning finns i Hedvägen norr om planområdet och nätägare är Skanova. Utbyggnad av 
fibernätet bedöms vara möjligt. Utbyggnad initieras av exploatören i samråd med nätägaren och 
bekostas av exploatören. 

Avfall
Utförande och placering av avfallsutrymmen och kärl samt hanteringsytor kring dessa ska ske 
enligt anvisningar från LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB. 

Inom planområdet finns utrymme för placering av miljöhus i anslutning till gatorna. Gatorna har 
utformats så att de är framkomliga för sopbil och så att backrörelser undviks. 

 ► Konsekvenser

Miljökvalitetsnormer

Luftkvalitet
Skånes luftvårdsförbund genomför en samordnad kontroll av luftkvaliteten i Skånes samtliga 
kommuner. Det säkerställer att kommunerna uppfyller de krav som finns gällande kontroll av 
utomhusluft enligt miljöbalken. Resultaten av mätningar och beräkningar sammanställs årligen i 
en rapport. I den senast tillgängliga årsrapporten (2020) framgår att resultatet av mätningar och 
modellberäkningar inom Svalövs kommun visar att halter för samtliga parametrar ligger långt 
under miljökvalitetsnormerna för luft. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en ökad motortrafik eller annan typ av 
förbränning av sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas.
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Vattenkvalitet
Inom planområdet finns grundvattenförekomsterna Kågeröd (SE619821-133086) samt Billeberga 
(SE619380-375863) som båda har god kemiska status och god kvantitativ status (VISS - 
Vatteninformationssystem Sverige). Grundvatten nivån finns enligt genomförd geoteknisk 
utredning (Tyréns, 2021-05-07) på ett djup om mellan 0,5 och 1,4 meter under markytan.  

Söder om planområdet finns ytvattenförekomst Braån som är recipient för planområdet. Ekologisk 
status för ytvattenförekomsten Braån bedöms som otillfredsställande och kemisk status som 
uppnår ej god (VISS - Vatteninformationssystem Sverige). Braån är framför allt påverkad av 
övergödning, men då ån är rätad och rensad är även morfologi och hydrologi påverkad. 

I samband med att planområdet exploateras ökar mängden föroreningar i dagvattnet. De 
riktvärden som finns i Svalövs kommuns dagvattenplan överskrids för bly, koppar, kadmium 
och BaP efter exploatering och utan reningsåtgärder (Tyréns, 2022-09-21). Vid beräkning av 
föroreningshalterna efter exploatering och med schablonmässig rening i torra dammar överskrids 
inte riktvärdena. Därmed antas att torra dammar kan ge tillräcklig rening av dagvattnet. Den 
faktiska reningseffekten kan dock variera beroende på utformning av dammarna, vilket behöver 
beaktas vid projektering. (Tyréns, 2022-09-21)
 
Med den dagvattenlösning och rening som föreslås i vatten- och spillvattenutredningen (Tyréns, 
2022-09-21) och säkerställs på plankartan bedöms planens genomförande inte medföra sådan 
påverkan på yt- eller grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Miljömål
Åtgärdsprogram för Svalövs miljömål antogs 2017 och utgår från Sveriges miljömål, Skånska 
åtgärder för miljömålen samt kommunens miljömålsprogram. Åtgärdsprogrammet syftar till att 
förbättra miljötillståndet i kommunen och till att sprida kunskap om strategiskt miljövårdsarbete. 

Ett av målen är Hållbara transporter och för det anges bland annat att cykelstråk ska planeras 
in i detaljplaner och att planering ska ske kring de nya stationerna för att underlätta kollektivt 
resande. I åtgärdsprogrammet anges också att kommunen ska minska utsläppen av miljögifter, 
planera för färre hårdgjorda ytor och anlägga fler fördröjningsmagasin. Allt för att målet om 
Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag ska uppnås. För målet Hushållning med Skånes 
mark- och vattenresurser anges bland annat begränsad exploatering av jordbruksmark som en 
åtgärd. 

Detaljplanen bedöms stämma överens med åtgärdsprogram för kommunens miljömål då 
planområdet ligger kollektivtrafiknära och ingen jordbruksmark ianspråktas. Dagvatten fördröjs 
och renas lokalt, gång- och cykelvägar planeras in och nya grönområden anläggs. 

Ekologiska konsekvenser
Den mark som omfattas av planförlaget består till stor del av mark som idag hör till den befintliga 
gården och omfattas av ekonomibyggnader och grusade gårdsplaner. I den sydöstra delen av 
området finns en gräsbevuxen yta som i genomförd naturvärdesinventering bedöms ha låga 
naturvärden. Inom området finns 5 särskilt skyddsvärda popplar samt två alléer som omfattas av 
generellt biotopskydd. 

Planförslaget innebär att ett naturområde med dagvattenhantering skapas i planområdets södra 
del. Inom området finns 3 av de särskilt skyddsvärda träden och del av en av alléerna. Samtliga 
skyddsvärda träd och alléer behålls och skyddas genom planbestämmelser. Inom området 
tillkommer även gröna bostadsgårdar. 
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Jämfört med nuläget bedöms planförslaget medföra en förbättring av ekosystemtjänster inom 
området eftersom nya gröna områden tillskapas i en miljö som idag till stora delar saknar 
kvalitativa grönytor. Den högre vegetationen som finns i området behålls och skyddas. Dagvatten 
fördröjs lokalt i öppna lösningar vilket också bidrar till ekosystemtjänster och hållbarhet. 
Sammantaget bedöms de ekologiska konsekvenserna av ett genomförande av planen bli 
positiva. 

Sociala konsekvenser
Planområdet ligger mellan 250 och 400 meter från Billeberga station vilket ger goda möjligheter 
för kollektivt resande. Trafiksäkra gång- och cykelvägar som ansluter till befintliga planeras inom 
området. Detta bidrar till god tillgänglighet och en möjlighet att bo i området utan att ha tillgång till 
bil, vilket både främjar jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet. 

Bebyggelsen i området kommer att bestå dels av större flerbostadshus där även mindre 
lägenheter i form av ettor planeras. Och dels av mindre och lägre stadsvillor där varje enhet 
rymmer upp till 6 lägenheter. En variation av lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper ligger i linje 
med det behov som redovisas i kommunen bostadsförsörjningsprogram och kan bidra till en 
varierad befolkningssammansättning. Sammanfattningsvis bedöms ett genomförande av planen 
ge goda möjligheter för positiva sociala konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär att nya allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap behöver 
anläggas i området. Det handlar om gator, gång- och cykelvägar samt ett större naturområde 
med dagvattenhantering och ett mindre parkområde. Dessutom medför ett genomförande av 
planen att Hedvägen delvis behöver dras om samt trafiksäkras.  

Byggnation av de nya allmänna platserna kommer att bekostas av exploatören men genomföras 
av kommunen, vilket kommer att regleras i ett exploateringsavtal. Kommunen kommer att stå för 
framtida skötsel av samtliga allmänna platser vilket medför ökade drift- och underhållskostnader 
för kommunen. 

Utöver det behöver nya vatten- och spillvattenledningar anläggas i området och en befintlig 
vattenledning behöver flyttas. Exploatören kommer att bekosta utbyggnad av vatten och 
spillvatten i området samt flytt av befintlig vattenledning. Även detta kommer att regleras i 
exploateringsavtal. Kommunen, genom det kommunala bolaget NSVA, kommer att stå för 
framtida drift och underhåll av ledningarna vilket innebär ökade kostnader. Dessa kostnader 
kommer att tas ut genom anslutningsavgifter. 

Mellankommunala frågor
Planområdet ligger nära gränsen till Landskrona kommun vilka kommer ges möjlighet att yttra sig 
om planförslaget under samråd och granskning. 

De konsekvenser av planförslaget som skulle kunna påverka Landskrona kommun bedöms 
vara ökad trafik. Trafikökningen blir dock begränsad och beräknas bli så låg att den inte bedöms 
påverka framkomlighet, trafiksäkerhet eller bullersituationen på intilliggande vägar, enligt 
upprättad trafikutredning (Tyréns, 2022-06-29). 

Svalövs kommun gör därför bedömningen att Landskrona kommun inte kommer att påverkas 
negativt av planförslaget. 
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 ► Planens genomförande
Genomförandefrågorna redovisar de administrativa, organisatoriska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som krävs för ett samordnat genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Före genomförandetidens 
utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast 
om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. 

Utökad marklovplikt för trädfällning
För att skydda de träd inom planområdet som är särskilt skyddsvärda har de aktuella träden 
försetts med bestämmelser på plankartan om att marklov även krävs för trädfällning. 

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

Avtal
Ett planavtal som reglerar kostnader för framtagandet av detaljplanen har tecknats mellan 
kommunen och exploatören. 

I samband med att detaljplanen antas kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Exploateringsavtalet kommer övergripande att behandla: 
• Ansvar och kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats
• Ansvar och kostnader för flytt och nyanläggning av ledningar
• Ansvar och kostnader för fastighetsbildningsåtgärder

Tidplan
Detaljplanen förväntas kunna antas av Samhällsbyggnadsnämnden 2:a kvartalet 2023.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Ett genomförande av planen innebär att ett antal fastigheter kommer att styckas av från 
fastigheten Billeberga 1:1. Exakt hur det kommer att se ut är ännu inte fastställt, men mest troligt 
är att varje byggnad kommer att styckas av till egna fastigheter. 

Exploatören initierar och bekostar alla fastighetsbildningsåtgärder som ett genomförande av 
planen medför. 

Ledningsrätt och servitut
I planområdets östra och sydöstra del regleras u-områden som syftar till att innehålla ett 
skyddsavstånd till befintliga vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar som finns inom 
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grannfastigheten Årup 7:18 samt för att skydda ny vattenledning i söder. Bildande av ledningsrätt 
för området initieras och bekostas av exploatören.  

Kommunen är väghållare för Hedvägen men aktuell fastighet, Årup 1:5, ägs av Trafikverket. 
För den planerade östra anslutningen till Hedvägen kan det därför krävas att ett servitut bildas. 
Exploatören initierar och bekostar eventuellt bildande av servitut. 

Fastighetskonsekvenser
Planens genomförande innebär att fastigheten Billeberga 1:1 kommer att styckas av i flera mindre 
fastigheter. Hur många och vilken indelning de kommer få är ännu inte fastställt.

I anslutning till planområdet finns en fastighetsgräns i osäkert läge, gränsen i söder mot 
Årupsvägen. En fastighetsbestämning har initierats och hanteras just nu av Lantmäteriet. När 
fastighetsgränserna är bestämda och beslutade av Lantmäteriet kommer plangränserna att 
justeras efter de bestämda gränserna. 

Ekonomiska frågor

Ansvarsfördelning
Exploatören initierar och bekostar den flytt av befintliga ledningar som krävs för planens 
genomförande. Exploatören initierar och bekostar nya VA-, dagvatten-, el-, fiber- och 
teleledningar samt  andra tekniska anläggningar som krävs för planens genomförande. 
Flytt av och anläggande av nya ledningar och tekniska anläggningar ska alltid ske i samråd 
med nätägaren, NSVA samt kommunen. Exploatören initierar och bekostar också de 
fastighetsbildningsåtgärder som krävs pga planens genomförande. 

Kommunen initierar och utför projektering samt anläggande av allmän plats i dialog med 
exploatören. Exploatören bekostar utbyggnaden av allmän plats enligt det exploateringsavtal som 
kommer att upprättas i samband med att detaljplanen antas. 

Planekonomi
Byggnation av allmänna platser inom planområdet bekostas av exploatören vilket regleras i det 
exploateringsavtal som kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören. Kommunen 
kommer därefter att ansvara för och bekosta drift och underhåll av de allmänna platserna. 
 
Framtagandet av detaljplanen bekostas av beställaren vilket regleras i ett planavtal. Planavgift 
kommer därför inte att tas ut i bygglovsskedet.  

 
Medverkande tjänstepersoner
Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekt Anna Heyden, Sektor Samhällsbyggnad. 
Plankartan har upprättats av Lloyds Arkitekter. Övriga som varit delaktiga i planarbetet 
är planarkitekt Clara Ek, planarkitekt Hjalmar Christensen, planarkitekt Nellie Stenvall, 
trafikplanerare Matilda Sandqvist, miljöstrateg Balthazar Forsberg, kommunekolog Charlotte 
Lundberg, plan- och exploateringschef Elin Persson, gatuchef Emil Bernhardsson, parkchef 
Fredrika Eklund.
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Svalövs kommun den 5 oktober 2022

Elin Persson
Plan- och exploateringschef
elin.persson@svalov.se

Anna Heyden
Planarkitekt
anna.heyden@svalov.se



Upprättad av Samhällsbyggnad
Svalövs kommun

2022-10-05

Diarienr: 
SBN 166-2020

Detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1)
Samrådshandling


